Avem plăcerea de a invita toate unitățile de învățământ particular din România la
Simpozionul județean cu participare națională „Învățământul particular - între trecut și
prezent” organizat de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța . Evenimentul
metodico – științific oferă prilejuri de împărtăşire a experienţei şi de reflecţie pe teme de
actualitate și de cunoaștere a evoluției învățământului particular preuniversitar românesc.
Manifestarea se doreşte a fi o autentică expresie a eforturilor de a promova categoric
valoarea şi de a produce calitate în sistemul de învățământ particular românesc.
Simpozionul se adresează cadrelor didactice din învăţământul particular indiferent
de nivelul la care își desfășoară activitatea (de la preșcolar la postliceal). Tematica este
adecvatǎ problemelor reale ale învăţământului particular şi nevoii de a beneficia de un
schimb direct de bune practici la nivel național.
Proiectul se va finaliza cu editarea volumului de studii şi bune practici
„Învățământul particular- între trecut și prezent” (ISBN, pe suport magnetic - CD) care va
cuprinde toate lucrările trimise şi selectate .

DATA DESFĂŞURĂRII – 8-10 mai 2014
LOCUL DESFĂŞURĂRII
Orașul Constanța

ORGANIZATOR
Inspectoratul Școlar Județean Constanța
Inspector Școlar General Adjunct - Prof. Irinela NICOLAE
Inspector Școlar , Prof. Nicoleta SAVU – Departamentul învățământ
particular și alternative educaționale

COORDONATOR
Școala Primară ,,Petre Ispirescu”, Constanța
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PARTENERI
Palatul Copiilor Constanța
Teatrul de Stat Constanța
Biblioteca Județeană Constanța
Universitatea “Ovidus” Constanța

ECHIPA DE LUCRU
Școala Primară ,, Petre Ispirescu” Constanța- prof. Mihaela Bălan
Gradinita „Green Land” Constanța- Prof. Larisa Beatris Epure
Grădinița Colibri Constanța- prof. Maria Zaharia
Liceul Teoretic Educational Center Constanta- prof. Nicoleta Grigoraș
Gradinita La Nouvelle Generation Constanța- prof. Elisa Posteancă
Școala Postliceală Hipocrate Constanța- prof. Anca – Manuela Botoșanu

MODERATORI
Lucrările metodico-științifice ale simpozionului vor fi moderate de către o comisie
formată din inspectori școlari, cadre didactice din învățământul preuniversitar ,
universitar și personalități ale vieții științifice și culturale din județul Constanța.

GRUP ŢINTĂ
cadre didactice din învățământul particular preuniversitar
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ARGUMENT
Într-o lume definită prin mobilitate, fluiditate și tranziență, o lume a tehnologiilor
de vârf, o lume în care resursa strategică cea mai importantă este informația, educația
trebuie să dea răspunsuri specifice: conținuturi diversificate, metodologii care să cultive
creativitatea, spiritul întreprinzător, capacitatea de adaptare. Învățământul particular are
la bază democratizarea și deschiderea acestuia spre idealuri care valorizează copilul cu
drepturile și nevoile sale. Considerăm a fi necesară cunoașterea evoluției învățământului
particular preuniversitar românesc de-a lungul timpului (încă din perioada interbelică, dar
și după anul 1989 ) pentru a fructifica experiența anterioară în acest domeniu și a crește în
acest fel calitatea educației.

SCOP
Simpozionul județean cu participare națională ,,Învățământul particular- între
trecut și prezent” își propune organizarea și moderarea unor dezbateri și comunicări de
experiențe cu privire la activitatea și practica proprie în vederea perfecționării unor
strategii didactice pentru creșterea calității procesului instructiv-educativ în învățământul
particular preuniversitar.

OBIECTIVE
Cunoașterea evoluției învățământului particular preuniversitar;
Valorificarea spiritului creativ al cadrelor didactice din învățământul particular;
Stimularea interesului profesorilor din învățământului particular pentru cercetare
științifică;
Dezvoltarea relațiilor de parteneriat educațional între unitățile de învățământ
particular existente la nivel național;
Promovarea exemplelor de bună-practică din unitățile de învățământ particular
preuniversitar românesc;
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TEMATICĂ -

COMUNICǍRI

ŞTIINȚIFICE
1. Învățământul particular între trecut și prezent
2. Educația formală și nonformală în învățământul particular preuniversitar
3. Exemple de bună practică pe plan județean, național, internațional ( parteneriate,
proiecte, schimburi de experiență, învățământul confesional, minoritar )

REGULAMENT DE REDACTARE
Se admite înscrierea cu maxim 1 lucrare . Lucrarea va avea un singur autor.
Lucrările trebuie să aibă o notă de originalitate.
Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând, cu margini egale de 20
mm.
Se vor folosi caracterele limbii române ( diacritice ).
Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, caracter 14, Bold, centrat).
La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul şi instituţia (Times New Roman, 12).
La două rânduri de numele autorului se începe scrierea textului (Times New Roman,
12).
Bibliografia se consemnează la sfârşitul lucrării.
A se respecta normele literare de redactare
Conţinutul lucrării va fi între 3 şi 6 pagini, inclusiv bibliografia.
Lucrările care nu respectă regulamentul de redactare , vor fi retrimise autorului
pentru reeditare.
Formularul de înscriere și lucrarea vor fi salvate cu denumirea secțiunii , numele și
prenumele autorului.

FORMA DE PARTICIPARE
directǎ
indirectǎ
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REGULAMENTUL SIMPOZIONULUI
Înscrierea participanților se face între 01.02.2015 - 27.04.2015 la adresa de mail :
simpozion.particular2015@gmail.com prin trimiterea formularului din anexă
( scanat ). Se va atașa și dovada achitării taxei de participare (scanată).
Trimiterea lucrărilor în format electronic se face între 01.02.2015 – 27.04.2015 la
adresa de mail: simpozion.particular2015@gmail.com.

AGENDA SIMPOZIONULUI cuprinde:

08.05.2015

-

ora 16 – 16.30 - Festivitatea de deschidere a manifestărilor

-

ora 16.30 – 18.30 - Festivalul Județean ,,Micul talent ”

- ora 18.30 – 19.00 – Festivitatea de decernare a premiilor în cadrul
Proiectului ,,Micul talent”
09.05.2015 -

Simpozionul județean cu participare națională ,,Învățământul
particular preuniversitar –între trecut și prezent”.

-

ora 09.00 - 11.00 - Sesiune de comunicări științifice

-

ora 11.30 - 13.15 - Sesiune de comunicări științifice

-

ora 14.30 – 16.00 – Vizitarea unităților școlare particulare din

municipiul Constanța – Școala Primară ,,Petre Ispirescu”, Liceul teoretic
Educational Center
Pot surveni modificări care vor fi comunicate în timp util participanților.
Participanții direcți vor pregǎti un film didactic/PPT/PREZI pe tema lucrǎrii alese;
fiecare participant va avea la dispoziție 3 minute de prezentare a unității și 5-10
minute pentru prezentarea lucrării ; opțional se pot împǎrți participanților flyere
sau broşuri pe aceeaşi temǎ.
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TAXA:
de participare directă: va acoperi cheltuielile pentru alcătuirea mapelor
simpozionului, editarea programelor, realizarea diplomelor, editarea volumului de
lucrări în format electronic cu ISBN, masa de prânz și pauza de cafea: 70 lei
de participare indirectă: va acoperi cheltuielile pentru alcătuirea mapelor
simpozionului, realizarea diplomelor, editarea volumului de

lucrări în format

electronic cu ISBN : 25 lei
Taxa de participare se achitǎ până în data de 15.03.2014 în contul
RO26BUCU411242012511RO01

deschis la Alpha Bank (se va menţiona numele

deponentului și obligatoriu destinația sumei – taxǎ de participare la Simpozion
Național Constanța 2015).
Diplomele se vor acorda în ziua desfășurării tuturor participanților direcți. Pentru
participarea indirectă diplomele și CD-ul cu volumul simpozionului vor fi expediate
prin poștă în perioada 20 – 30 mai 2015. Pentru participarea indirectă a cadrelor
didactice din Constanța , documentele vor fi ridicate de la sediul Școlii Primare
,, Petre Ispirescu” din Constanța, Aleea Universității nr. 40 în perioada 26 – 28 mai
2015, interval orar 12.00-14.00.

Persoane de contact:
Mihaela Bălan- director Școala Primară “Petre Ispirescu” Constanța, tel.0726684738
Ana Maria Burlacu-director adjunct Școala Primară “Petre Ispirescu” Constanța,
tel.0722271852
Laura Lăutaru, consilier educativ Școala Primară “Petre Ispirescu” Constanța,
tel .0758884230
Pentru detalii suplimentare accesați Facebook: Simpozion Particular
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NUMELE ŞI PRENUMELE .....................................................................................................
ADRESA DE CORESPONDENȚĂ(de trimitere a documentelor în cazul participării
indirecte).......................................................................................................................................
TELEFON ........................................ EMAIL ............................................................................
UNITATEA ŞCOLARĂ .............................................................................................................
LOCALITATEA ...................................................... JUDEŢUL ..............................................
FUNCȚIA DIDACTICǍ ...........................................................................................................
TITLUL LUCRĂRII ..................................................................................................................
........................................................................................................................................................
PARTICIPARE:

DIRECTĂ

INDIRECTĂ

O SCURTĂ PREZENTARE A LUCRĂRII:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
MIJLOACE NECESARE EXPUNERII: .................................................................................
NUMĂRUL ORDINULUI DE PLATĂ/ÎNCASARE:………………………………………
Doresc rezervare pentru cazare la hotelul menționat în Anexă pentru......... persoane
Nu doresc rezervare pentru cazare (îmi voi asigura propria cazare)
Data
…………………………
Director
Nume și prenumele..........................................

Semnătură participant,

Semnătura..................................................
(L.S.)
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ANEXA

Simpozionul se desfășoară în sala de conferință a Hotelul GMG 4* Constanța
http://gmghotel.ro
Pentru cazarea cadrelor didactice din țară, unitatea organizatoare poate rezerva
camere la Hotelul GMG 4* Constanța : cameră dublă 165 lei/zi, cameră single 135
lei/zi (fără mic-dejun). Participanții vor achita personal suma necesară cazării.
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